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Er det altid let at have venskaber på tværs af 
kulturer? Bestemt ikke. Men er det vigtigt? 
Rungende ja!
	 Hver	måned	samles	en	lille	flok	flygtninge	
og	danskere	fra	forskellige	byer	på	Djursland	
til	en	fælles	venneaften	i	Vivild.	Det	har	de	
gjort	i	fire	år	nu.	Konceptet	er	simpelt:	Af-
tensmad,	opvask,	sange	med	fagter,	andagt,	
snak	i	grupper,	hygge,	spil	og	kaffe	og	far-
velknus.	Vi	har	tit	spurgt	os	selv,	om	vi	ikke	
skal	gøre	noget	nyt;	peppe	programmet	lidt	
op	og	ikke	hænge	fast	ved	gamle	vaner.	Men	
de	fleste	gange	kommer	næste	spørgsmål	
prompte:	For	hvis	skyld?	
 Selvfølgelig har aftenerne ændret sig 
over	årene.	Vi	er	rykket	fra	Rønde	til	Vivild	til	
Grenå	og	er	nu	tilbage	i	Vivild,	så	fleksibilitet	
fylder	meget.	Men	genkendelig	er	bestemt	
også	et	nøgleord.	Der	er	så	meget	usikker-
hed	i	vores	nydanske	venners	liv,	men	her	
har	de	én	aften	om	måneden	med	genken-
delighed	og	tryghed.	Og	trofasthed!	Det	er	
nemlig alt det, der sker imellem aftenerne, 
der	virkelig	rykker	noget.	Pensionerede	og	
passionerede	danske	ægtepar,	der	troligt	
ringer,	besøger	og	inviterer	deres	venner	ind	
i	deres	hverdag	og	i	deres	hjerter.	Dem	skri-
ves	der	for	lidt	om.	Så	hermed	en	hyldest	til	
ildsjælene	bag	rampelyset!			
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Hvad sker der i Østjylland?
Østjylland	har	fået	et	tværkul-
turelt	boost	i	tre	år.	Formålet	
er	at	give	østjyderne	en	særlig	
mulighed	for	at	få	sparring,	
starthjælp, udrustning eller 
hvad de enkelte fællesskaber 
og	ildsjæle	nu	har	brug	for.
	 Fra	snakke	med	en	masse	
tværkulturelt	aktive	folk	og	
formænd	i	Indre	Mission	tegner	
der	sig	et	billede:
Nogle	steder	beder	de	om	spar-
ring	og	udrustning.	Og	vi	kom-
mer gerne!

	 Andre	steder	er	de	få	og	alle	
70+	og	har	nok	at	gøre	med	at	
få fællesskabet til at fungere. 
Her	lyder	en	opfordring	til	at	
bede	for	arbejdet.
Og	det	mest	interessante:	An-
dre	steder	»opdager«	de	i	løbet	
af	snakken,	at	det,	som	de	al-
lerede	gør,	faktisk	er	noget.	De	
får	øjnene	op	for,	hvor	stort	det	
er,	at	der	er	folk	i	fællesskabet,	
som	er	kontaktfamilie	til	flygt-
ninge,	at	de	har	østeuropæiske	
børn	med	i	den	lokale	børne-

Hvad er succeskriteriet?
Hver	mandag	samles	en	lille	flok	sprogskoleele-
ver	til	en	enkelt	times	bibelstudie	i	et	lille	lokale	i	
Missionscenter	Stjernen	i	Aarhus.	Det	lyder	umid-
delbart	ikke	af	det	store	–	og	det	er	det	bestemt	
heller ikke. 
	 Indtil	for	nylig	sad	min	kollega,	Wessam,	og	
jeg	ofte	tilbage	med	tanker	om,	at	vi	måske	
kunne	bruge	vores	tid	bedre,	når	der	ofte	kun	
dukker	en	enkelt	eller	to	elever	op	til	bibelstu-
diet ud af de 50-60 elever, der sidder med, når 
undervisningen	er	dansk	i	stedet	for	i	Bibelen.	
	 Men	for	nogle	uger	siden	kiggede	Wessam	på	
mig	og	sagde:	”Ved	du	hvad,	jeg	tror,	Gud	sender	
lige	præcis	dem,	der	har	brug	for	at	være	her.	Og	
så får de enkelte meget mere ud af det, end hvis 
der	havde	siddet	50	personer”.	Det	ændrede	fuld-

stændig	mit	blik	på	vores	lille	gruppe.	Fra	at	føles	
som	en	fiasko	kunne	jeg	nu	pludselig	se	Guds	fin-
ger	i	det	hele.	Jesus	talte	jo	heller	ikke	selv	kun	til	
folkemængden,	men	også	ofte	med	den	enkelte.	
Og	for	at	slå	det	fast	med	syvtommersøm,	sad	
jeg	et	par	uger	senere	alene	og	snakkede	med	
en	arabisk	kristen	kvinde.	Wessam	kunne	ikke	
komme,	men	havde	han	været	der,	havde	vi	heller	
ikke	fået	den	samme	fortrolige	snak	om	glæder	
og	sorger	–	kristen	kvinde	til	kristen	kvinde.
						Så	hvad	er	succeskriteriet?	Måske	skal	vi	
nogle	gange	lade	Gud	om	at	sætte	det.
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klub eller andre fantastiske 
hverdagsbegivenheder.	Ikke	
nødvendigvis	noget	hverken	
stort	eller	flot,	men	utrolig	afgø-
rende	for	den	enkelte.

Hvad drømmer vi om?
At	flere	kristne	i	Østjylland	får	
øjnene	op	for,	at	vi	som	medar-
bejdere	er	her	og	står	til	rådig-
hed,	så	vi	kan	hjælpe	folk	enten	
i gang eller videre med at være 
gode	venner	for	nydanskere.
	 At	få	de	aktive	ildsjæle	til	at	
snakke	sammen	og	dele	deres	
erfaringer.	Hvorfor	forsøge	at	op-
finde	den	dybe	tallerken,	hvis	der	
sidder	nogen	et	andet	sted,	som	
allerede har prøvet de samme 
ting	og	lige	så	godt	kunne	dele	
ud af deres erfaringer. 
	 At	tilbyde	lokale	inspirations-
dage	om	lige	præcis	det	emne,	
som	er	relevant	hos	jer.	Kort	
sagt:	Vi	er	her	for	jer!
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Hverdage i IKC Østjylland
Kagebagning,	snak	om	både	
himmel	og	jord,	undervisning,	
grin,	kopiering	af	materiale,	
hjemmebesøg,	kreative	sysler	
og	kaffebrygning	er	bare	nogle	
af de elementer, der er en del af 
vores	nye	hverdag	i	Stjernen	i	
Aarhus.	Vi	hedder	Emma	Dyhr	
Pedersen	(22	år)	og	Mathilde	
Hartvig	Munk	(21	år).	Vi	er	så	
privilegerede at være startet 
som	volontører	i	IKC	Østjylland,	
hvor	vi	allerede	nu	har	fået	lov	
til	at	komme	helt	tæt	på	flere	
kulturer	og	møde	et	virvar	af	
forskellige	mennesker	fra	hele	
verden. 

En	stor	del	af	vores	hverdag	
går med danskundervisning 
og	forberedelse,	hvilket	danner	
grobund	for,	at	vi	også	kan	ar-
rangere	sociale	aktiviteter,	tage	
på	ture	og	tage	hjem	hos	folk.	I	
tirsdags	stod	den	for	eksempel	
på krea med efterårets smukke 
blade,	mens	forrige	fredag	fore-
gik	hjemme	hos	Mathilde,	hvor	
nogle	af	eleverne	kom	forbi	til	
æblekage,	kaffe	og	hygge.	Det	
er	i	stunder	som	disse,	at	vi	i	
sær	oplever	at	få	mulighed	for	
at	komme	tættere	på	eleverne	
og	snakke	liv	og	tro.

Vores	interesse	for	kulturmøde	
er	for	begges	vedkommende	
blevet	næret	af,	at	vi	har	op-

missionalt	fokus	er	enormt	me-
ningsfuldt.	Det	er	tydeligt,	at	vi	
er	et	sted,	hvor	Gud	i	den	grad	
arbejder.	Kaos	kan	godt	til	tider	
præge	foretagendet,	og	når	tin-
gene brænder på, bærer Guds 
svar	på	morgenbønnen	os	
igennem.	Vi	oplever	at	IKC	er	et	

holdt	os	i	længere	tid	i	hen-
holdsvis	Etiopien	og	Indonesien	
inden	for	det	sidste	år.	Derfor	
har	det	også	været	naturligt	
at	fortsætte	i	et	arbejde,	hvor	
mødet mellem kulturer er så 
fremtrædende.	At	få	lov	til	at	
gøre	det	med	et	diakonalt	og	



Landsleder
Krista	Rosenlund	Bellows
Tlf.	2131	3455
Mail:	landsleder@imta.dk	

Region Nord
Konsulent for tværkulturelt arbejde
Louise	Kiilerich	Breindahl	holder	orlov.	

Region Midt
Tværkulturel medarbejder i Østjylland, 
Johane	Ettrup	Larsen.	
Tlf.	 2213	2473.	
Mail johane@ikcenter.dk

Arbejde blandt arabisktalende: 
Wessam	Youssef.	Tlf.	5056	1471.	
Mail:	wessam@imta.dk	

Region Aarhus
Internationalt Kristent Center, 
Østjylland  
i missionscenteret Stjernen 
Vejlby Centervej 46, 8240 Risskov
Tlf.: 6178 9988
Danskundervisning,	besøg,	fælles-
spisning,	bibelstudium,	sociale	
aktiviteter,	samtaler	og	tværkulturel	
sommerlejr.	

Region Øst
Internationalt Kristent Center, 
København  
i missionshuset Bethesda
Rømersgade 17, 1362 København K
Tlf.: 3332 5939 
Dansk-	og	engelskundervisning,	
lektiehjælp	og	café,	opholdsretlig	
rådgivning,	bibelstudie,	udflugter,	
gudstjenester,	fester	og	tværkulturel	
sommerlejr.

Husk at bede for 
Anker	Nielsens	arbejde	blandt	tyrkere
anker.b.nielsen@gmail.com

Læs	mere	på	IMTA.DK

GAVER	OG	FORBØN	
Vi	har	brug	for	din	forbøn,	dit	engagement	
og	for	din	økonomiske	støtte	til	IM’s	tvær-
kulturelle	arbejde.	Din	forbøn	og	dit	engage-
ment	hjælper	os.	

Du	kan	støtte	os	ved	at	bruge	dit	dankort	på	
imta.dk/gave	eller	ved	at	overføre	din	 
støtte til  

reg. nr. 7170 konto 22 12 631 

og	mærke	betalingen	»tværkulturelt	arbejde.«	

Du	kan	også	
bruge	MobilePay
til	telefon	
65456
eller  
http://imta.dk/ 
gaver-til-arbejdet/ 

sted,	hvor	folk	på	tværs	af	baggrund,	etnicitet	og	
kultur	kan	mødes,	og	hvor	de	får	et	netværk,	en	
hverdag	og	en	mulighed	for	at	spejle	sig	i	hinan-
dens	historier	og	inspirere	hinanden.	Det	er	skønt	
at være en del af.

Emma Dyhr Pedersen 
og Mathilde Hartvig Munk


